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Mieszkańcy Bożęcina koło Polanowa 
będą mieli swoją świetlicę. Zostanie 

ona urządzona w starej kotłowni położo-
nej przy blokach mieszkalnych, przekaza-
nej nieodpłatnie gminie Polanów przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Ostoja” z 
Domachowa. Przejdzie gruntowny remont, 
zakupione zostaną meble, stoły, krzesła, 
stół do ping-ponga, telewizor, radio, kom-
puter. Obok urządzony zostanie plac za-
baw i parking. Świetlica powstaje z inicja-
tywy sołtysa Ignacego Włodarczaka, a jej 
uruchomienie przewidziano w tym roku we 
wrześniu. Gmina przygotowała wniosek 
i podpisała umowę na finansowe wspar-
cie projektu na kwotę 182 tys. zł z jed-

nego z funduszy Unii 
Europejskiej. Czy inni 
sołtysi pójdą w ślady 
swojego energicznego 
kolegi z Bożęcina?  TR

ŚWIETLICE WIEJSKIE, PIENIĄDZE EUROPEJSKIE 
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W tym budynku 
powstanie świetlica 
dla mieszkańców 
Bożęcina

TADEUSZ ROGOWSKI
redaktor wydania

Współcześni koszali-
nianie mają rzadką 

okazję poznania dwóch hi-
storycznych postaci, któ-
rych imiona z całą pew-
nością wymieniać będą na-
stępne pokolenia – papieża 
Jana Pawła II oraz biskupa 
Ignacego Jeża. Właśnie bp 
I. Jeż – honorowy obywa-
tel miasta – odprawi Mszę 
św. na Górze Chełmskiej w 
rocznicę śmierci Papieża, 
również honorowego oby-
watela miasta. Łączy ich 
jednak znacznie więcej 
niż tylko wspólny tytuł. 
Co jeszcze? Zapraszam do 
lektury. 

Jubileusz Związku Harcerstwa Polskiego 

Akcja pod Arsenałem
Na ciekawy pomysł wpadli 
koszalińscy harcerze. Dziesiątą 
rocznicę istnienia Związku 
Harcerstwa Polskiego na ziemi 
koszalińskiej uczczą inscenizacją 
historyczną słynnej Akcji  
pod Arsenałem.

Chcą pokazać, że wycho-
wanie patriotyczne nie musi 
przybierać nudnych form pre-
lekcji i pogadanek, ale mo-
że być żywą lekcją historii, 
w której każdy z chęcią weź-
mie udział. To jednak nie je-
dyny cel przedsięwzięcia. 
„Chcemy pokazać mieszkań-
com Koszalina coś, co przy-
pomni im o istnieniu polskie-
go harcerstwa i przywoła wy-
jątkowe wydarzenie historycz-
ne” – piszą w zaproszeniu. Or-
ganizatorami niezwykłego po-
kazu są harcerze ZHR z para-
fii Ducha Świętego w Kosza-
linie. Wcielą się w role żoł-
nierzy „Szarych Szeregów” – 
„Zośki”, „Alka”, „Orszy”, opi-
sanych w utworze Aleksandra 

Kamińskiego „Kamie-
nie na szaniec”. Wie-
le uwagi przywiązują 
do rekwizytów – hi-
storycznych strojów, 
umundurowania, bro-
ni, a nawet zabytko-

wych pojazdów, któ-
re dostarczą miłośni-
cy militariów. Więcej 
o inicjatywie koszaliń-
skich harcerzy w jed-
nym z następnych nu-
merów GN.  TR

W parafii Ducha 
Świętego trwają 
przygotowania 
do... Akcji  
pod Arsenałem

ZA TYDZIEŃ
  Diecezja koszalińsko-koło-

brzeska ROK PO ŚMIERCI JANA 
PAWŁA II

  O nowym punkcie informa-
cyjnym DLA OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH w Wałczu
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Przed rokiem odszedł Jan Paweł II. Program obchodów rocznicy śmierci Papieża
Niezwykle bogatą oprawę będą 
miały diecezjalne i regionalne 
obchody pierwszej rocznicy 
śmierci Jana Pawła II. We wszyst-
kich parafiach diecezji odpra-
wione zostaną uroczyste Msze 
święte, nabożeństwa i czuwania 
modlitewne, apele jasnogórskie 
w intencji dziękczynnej za ponty-
fikat i o beatyfikację. Licznie ini-
cjatywy związane z obchodami 
rocznicy samorzutnie podejmują 
samorządy, instytucje, stowarzy-
szenia i szkoły. W chwili zamyka-
nia numeru nie dysponowaliśmy 
jeszcze wszystkimi informacjami 
o planowanych obchodach. 

KOSZALIN. W niedzielę 
2 kwietnia o godz. 12.00 bi-
skup senior Ignacy Jeż odprawi 
Mszę św. na placu przed sank-
tuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej na Górze Chełm-
skiej. Po zakończeniu nastąpi 
uroczyste wręczenie nagród lau-
reatom konkursu na wspomnie-
nie i prace plastyczne „Jak żeg-
naliśmy Papieża”, ogłoszonego 
przed dwoma tygodniami przez 
Komitet Obywatelski Miasta Ko-
szalina. O godz. 19.00 w kate-
drze rozpocznie się Msza św. 
pod przewodnictwem bp. Tade-
usza Werno. Na 19.30 zaplano-
wano Drogę Krzyżową ulicami 
centrum, a po niej o 21.00 Apel 
Jasnogórski w katedrze i modli-
tewne czuwanie.

   
SŁUPSK. W Słupsku uroczysto-
ści rozpoczną się już w sobotę 
1 kwietnia o godz. 11.00 otwar-
ciem wystawy w siedzibie „Ci-
vitas Christiana” – „Jan Paweł 
II o godności”. Na godz. 19.15 
zaplanowano wieczór wspo-
mnień o Janie Pawle II w koś-
ciele św. Józefa. W niedzielę o 
godz. 16.00 w Klubie Plastyka 
SOK nastąpi otwarcie wystawy 
„Wspomnienie I”. O godz. 17.00 
na placu Zwycięstwa odbędzie 
się koncert pod hasłem „Przy-
chodzimy znów do Ciebie – Szu-
kałeś nas... Jesteśmy”, natomiast 
o godz. 20.00 rozpocznie się tu-
taj Msza św. pod przewodni-
ctwem biskupa Kazimierza Ny-
cza, po niej o 21.00 Apel Jasno-
górski. O godz. 21.37 słupszcza-
nie przybędą w procesji światła 
pod pomnik Papieża przy koś-
ciele św. Ottona. O godz. 22.00 

w kościele Mariackim wysłuchać 
będzie można koncertu „Sinfo-
nia Baltica”. W poniedziałek 3 
kwietnia w Herbaciarni w Spi-
chlerzu  o godz. 17.00 rozpo-
cznie się spotkanie wspomnie-
niowe „Papież Jan Paweł II w 
moim życiu”, o godz. 17.30 w 
kościele św. Maksymiliana Kol-
bego nastąpi otwarcie wysta-
wy „Przecież nie cały umieram, 
to, co we mnie niezniszczalne, 
trwa”, a trzydniowe uroczysto-
ści zakończy o godz. 20.00 wie-
czór w Pomorskiej Akademii Pe-
dagogicznej „Wypłyń na głębię” 
oraz – o tej samej porze – wy-
stawa w Herbaciarni w Spichle-
rzu „Jan Paweł II w filatelistyce 
polskiej i światowej”.  

PIŁA. W niedzielę wierni ze 
wszystkich parafii przybędą w 
marszu gwiaździstym na plac 
Zwycięstwa. Tutaj, o godz. 21.00 
odprawiona zostanie Msza św. 
oraz zaprezentowany program 
modlitewno-artystyczny pro-
wadzony przez szkoły salezjań-
skie z Piły. O godzinie 21.37 
we wszystkich pilskich parafiach 
rozdzwonią się dzwony.

BIAŁOGARD. Uroczysto-
ści rozpoczną się już w piątek 
31 marca o godz. 19.30, kie-
dy to wierni uczestniczyć bę-
dą na ulicach miasta w Drodze 
Krzyżowej, połączonej z czyta-
niem świadectw przez młodzież 
pod hasłem „Co Papież zmie-
nił w moim życiu”. Na niedzielę 
2 kwietnia o godz. 14.00 zapla-
nowano w nadleśnictwie Biało-
gard uroczystość posadzenia pa-
miątkowego Dębu Papieskiego. 
Godzinę później w kinie „Bał-
tyk” rozpocznie się cykl imprez 
z przedstawieniem poetyckim 
„Tu es Petrus”, przedstawieniem 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5, wykładem 
dominikanina o. Jacka Krzysz-
tofowicza „Co w nas pozostało 
z nauczania Jana Pawła II” oraz 
projekcją filmu „Karol, człowiek 
który został papieżem”. O godz. 
20.30 wierni przyjdą do kościoła 
Mariackiego na modlitewne czu-
wanie, zaś na 21.15 zaplanowa-
no procesję światła na Górę im. 
Jana Pawła II, którą dokładnie o 
21.37 zakończy zapalenie Świat-
ła Świętości.

CZAPLINEK. W sobo-
tę o godz. 18.00 przy 
pomniku Ojca Święte-
go na Nabrzeżu Draw-
skim odprawiona zo-
stanie Msza św. dzięk-
czynna za pontyfikat Ojca Świę-
tego i jego rychłą beatyfikację. 
Na niedzielę zaplanowano Wie-
czór Papieski, który rozpocznie 
się o godz. 20.45 Apelem Jas-
nogórskim w dużym kościele. 
Po zakończeniu apelu uczestni-
cy przejdą pod pomnik Jana Pa-
wła II w procesji światła. Przewi-
dziano transmisję przemówie-
nia papieża Benedykta XVI z 
Watykanu.

DRAWSKO POMORSKIE. 
Po Mszy św. w kościele Zmar-
twychwstania Pańskiego, któ-
ra rozpocznie się w niedzie-
lę o godz. 11.30, wierni przej-
dą procesją do ul. Jagielloń-

skiej, gdzie posadzony 
zostanie Dąb Papieski. 
O godz. 20.00, ponow-
nie w kościele Zmar-
twychwstania Pańskie-
go, odprawiona zosta-

nie Msza św., a o 21.20 wszyscy 
spotkają się przy kamieniu upa-
miętniającym pobyt Jana Pawła 
II na spływie kajakowym, przy 
ulicy Łąkowej.

KOŁOBRZEG. W niedzielę o 
godz. 19.00 bp Paweł Cieślik od-
prawi w bazylice Mszę św. Rów-
nież w bazylice o godz. 20.30 
rozpocznie się misterium poe-
tyckie „Żal odjeżdżać” w wy-
konaniu aktorów teatrów war-
szawskich Wojciecha Wysockie-
go i Stanisława Górki oraz chó-
ru kołobrzeskiego. Na zakoń-
czenie uczestnicy uroczystości 
przejdą w procesji pod tablicę 
Jana Pawła II.

Plakat 
informujący 
o słupskich 
uroczystościach
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Przed rokiem odszedł Jan Paweł II. Program obchodów rocznicy śmierci Papieża
KRZYŻ WIELKOPOLSKI. 
W sobotę o godz. 16.00 w sa-
li kinowej uczniowie Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów wysta-
wią przedstawienie „Młodzień-
cze marzenia o aktorstwie – Gim-
nazjalna inscenizacja »Dziadów 
cz. II« A. Mickiewicza w roczni-
cę śmierci Karola Wojtyły”. Na 
godz. 20.00 w kościele św. Anto-
niego wierni zgromadzą się – tak 
jak w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca – na czuwaniu papieskim. 
Godzinę później rozpocznie się 
Apel Jasnogórski. W niedzielę o 
godz. 12.00 w kościele św. Anto-
niego odprawiona zostanie uro-
czysta Msza św. koncelebrowa-
na. Na godz. 13.00 zaplanowa-
no przemarsz z udziałem Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z koś-
cioła do parku im. Jana Pawła II 
i złożenie kwiatów pod tabli-
cą upamiętniająca wielki ponty-
fikat. W tym samym miejscu o 
godz. 20.30 rozpocznie się czu-
wanie prowadzone przez wspól-
noty z parafii św. Antoniego.

MIASTKO. W niedzielę o godz. 
19.00 rozpocznie się czuwanie 
modlitewne w kościele NMP, po 
nim wierni przejdą w procesji na 
plac miasta, gdzie o 20.15 od-
prawiona zostanie Msza św. Na-
stępnie młodzież z gimnazjum 
im. Jana Pawła II poprowadzi 
program artystyczny i modlitew-
ny. O godz. 21.37 rozpocznie się 
Apel Jasnogórski.

POLANÓW. W niedzielę o 
godz. 20.00 na rynku polanow-
skim odprawiona zostanie Msza 
św., a po jej zakończeniu uczest-
nicy uroczystości obejrzą pro-
gram słowno-muzyczny.

POŁCZYN ZDRÓJ. W nie-
dzielę o godz. 16.00 w kościele 
NMP będzie wyświetlony film o 
Fatimie, a następnie odmówio-
ny Różaniec fatimski. Na godz. 
20.00 zaplanowano w tym sa-
mym kościele projekcję kolej-
nego filmu „Nauczanie Jana Pa- 
wła II”, a po nim program arty-
styczny i czuwanie modlitewne.

SŁAWNO. O 20.00 w koście-
le NMP rozpocznie się program 
artystyczny, po nim Koronka do 
Miłosierdzia Bożego, później 
wierni przejdą na centralny plac 

miasta, gdzie odmówią modli-
twę i ułożą krzyż ze zniczy.

SZCZECINEK. Uroczystości 
rozpoczną się w niedzielny wie-
czór o godz. 20.00  Mszą św. w 
kościele Mariackim. Przy koście-
le św. Franciszka o godz. 20.45 
zostanie posadzony Dąb Papie-
ski. O 21.00 na placu Wolności 
przed ratuszem Andrzej Proko-
powicz z grupą instrumentów 
dętych oraz Anna Bontal (orga-
ny) wykonają pieśń „Łzy Mat-
ki”, utwór „Ave Maria” Gouno-
da oraz „Arię na strunie G” Ba-
cha. Tutaj też odbędzie się pro-
jekcja filmu „Pożegnanie Jana 
Pawła II”, zrealizowanego przed 
rokiem w Szczecinku w czasie 
wydarzeń związanych ze śmier-
cią Papieża, wraz z fragmentami 
relacji telewizyjnych z tamtych 
dni oraz krótkimi frag-
mentami z filmów do-
kumentalnych o Janie 
Pawle II. Punktualnie o 
21.37 nastąpi chwila ci-
szy, a po niej modlitwa 

i wspólny śpiew „Barki”. Później 
uczestnicy uroczystości przejdą 
na ulicę Jana Pawła II, gdzie za-
palą znicze. W kościele św. Fran-
ciszka wierni zgromadzą się na 
Apelu Jasnogórskim o 21.00, a 
o godz. 21.37 przed pomnikiem 
Jana Pawła II – na Koronce do 
Miłosierdzia Bożego.

TRZCIANKA. W czwartek w 
kościele św. Jana Chrzciciela o 
godz. 19.00 obejrzeć można 
będzie spektakl „Pieśń o Bogu 
ukrytym” w wykonaniu znanego 
aktora Olgierda Łukaszewicza, 
któremu towarzyszyć będą Ro-
bert Grudzień (organy) i Georgij 
Agratina (fletnia Pana).

WAŁCZ. Obchody rozpoczną 
się w sobotę o godz. 15.00 w ki-
nie „Tęcza” projekcją dwóch fil-

mów: „Karol, człowiek 
który został papieżem” 
oraz „Jan Paweł II”. O 
godz. 18.00 w koście-
le św. Antoniego odpra-
wiona zostanie Msza 

św., po niej odtworzony frag-
ment koncertu Piotra Rubika „Tu 
est Petrus”, a w dalszej kolej-
ności – program upamiętniający 
życie i działalność Jana Pawła II 
(godz. 19.30) oraz koncert „Sta-
bat Mater” w wykonaniu Kra-
kowskiego Zespołu Kameralnego 
(godz. 20.30, w programie Brit-
ten, Mozart, Pergolesi). W Muze-
um Ziemi Wałeckiej o godz. 18.00 
nastąpi otwarcie wernisażu Ire-
ny Marii Palki z Krakowa pod ha-
słem „I żyć będę pod Twym roz-
miłowanym spojrzeniem”. W nie-
dzielę o godz. 13.00 w kościele 
św. Mikołaja odprawiona zosta-
nie Msza św., a w kościele Miło-
sierdzia Bożego – Koronka (godz. 
15.00), po niej koncert i program 
artystyczny. Na godz. 16.00 zapla-
nowano przy tym samym kościele 
uroczystość posadzenia Dębu Pa-
pieskiego. O godz. 21.00 na placu 
Wolności odbędzie się Apel Jas-
nogórski, po nim wspólne śpie-
wanie „Barki”.

Oprac.: 
TADEUSZ ROGOWSKI

Najmłodsi 
również 
pamiętają  
o rocznicy 
śmierci Papieża
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Jest obdarzony darem 
poczucia humoru, o czym 

świadczy umiejętność 
bawienia się swoim 

nazwiskiem – mówił  
Jan Paweł II  

o biskupie 
Ignacym Jeżu. 

Zawsze też przypominał 
– po raz ostatni w książce 

„Wstańcie, chodźmy!”  
– o łączącej ich przyjaźni. 

Z kolei biskup Ignacy 
Jeż dedykował Pa-
pieżowi wydaną w 
2005 roku książkę 

„Nadzwyczajnie zwyczajni”, 
którą sam określił jako „swo-
iste, częściowo żartobliwe, 
ale bardzo poważnie kończą-
ce się teatrum”. Wymowny 
jest podtytuł książki: „Biskup 
uśmiechu o Janie Pawle II”. 
Bo też drogi życia tych dwoj-
ga ludzi biegły obok siebie, 
czasami zbliżając się lub od-
dalając, niekiedy przecina-
jąc, zawsze jednak podąża-
jąc w tym samym kierunku. 
Być może źródłem tej nie-
zwykłej przyjaźni była typo-
wa dla obojga pogoda ducha, 
która nie opuszczała ich na-
wet w najtrudniejszych mo-
mentach.

Przyjaźń z dawnych lat

Poznali się długo przed tym, 
zanim Karol Wojtyła został pa-
pieżem. „W czasach mojego po-
sługiwania w Krakowie szcze-
gólne więzy przyjaźni łączyły 
mnie z biskupami z Gorzowa” 
– pisze Jan Paweł II w cytowa-
nej już książce. „A było ich tam 
trzech: Wilhelm Pluta, dziś już 
sługa Boży, Jerzy Stroba i Ig-
nacy Jeż. Z nimi się naprawdę 
przyjaźniłem. Dlatego jeździ-
łem do nich z wizytą, także nie 
z urzędu”. Potwierdza to ks. 
Mieczysław Marszalik, wielolet-
ni osobisty sekretarz i przyja-
ciel bp. W. Pluty: „Przez niego 
Karol Wojtyła zaprzyjaźnił się 
także z biskupami Jerzym Stro-
bą i Ignacym Jeżem”. Później, 
już jako kardynał, podczas po-
siedzeń Konferencji Episkopa-
tu Polski jeden wieczór zawsze 
poświęcał biskupom z Gorzo-
wa. „Zapraszał ich do siebie na 
pogawędkę towarzyską” – wy-
jaśnia ks. M. Marszalik. Także 
podczas swoich wypadów kaja-
kowych na Pomorze często od-
wiedzał Gorzów.   

Nieoczekiwane 
konklawe
Los sprawił, że biskup Igna-

cy Jeż był świadkiem konklawe, 
chociaż oczywiście nie było go 
wśród kardynałów elektorów. 
We wrześniu 1978 roku jechał 
ze zmarłym przed dwoma la-
ty ks. Józefem Jarnickim samo-
chodem na kongres do Rzymu. 
Po drodze nocowali w klaszto-
rze paulinów w Kroacji. Rano 
ktoś powiedział, że zmarł pa-
pież Jan Paweł I. „Skwitowałem 
to stwierdzeniem, że to było 
miesiąc temu, gdy zmarł Paweł 
VI” – wspomina bp Jeż. Jednak 
już w drodze z radia dowie-
dzieli się o śmierci wybrane-
go trzy miesiące wcześniej pa-

pieża. Postanowili do-
trzeć do Rzymu. „Za-
pukaliśmy do bram pol-
skiego Kolegium przy 
Piazza Remuria, tak jak 
byliśmy zapowiedziani. 
– A właśnie dwie godziny te-
mu odjechał kardynał Wojty-
ła na konklawe – powiedziano 
nam”. W poniedziałek 16 paź-
dziernika 1978 roku znaleźli 
się wśród tłumu oczekujące-
go na Placu Świętego Piotra na 
ogłoszenie wyników konklawe. 
I wtedy nad Kaplicą Sykstyńską 
pojawił się biały dym.

Habemus Papam

„Czekanie trwało dosyć dłu-
go – pisze bp I. Jeż w swo-
ich wspomnieniach – aż wresz-
cie zjawiła się procesja i kar-
dynał Felici głośno i wyraźnie 
rozpoczął: Annuntio vobis gau-

dium magnum: habe-
mus Papam. Dalsze sło-
wa przerwały na chwi-
lę okrzyki i oklaski 
tłumu. „Dominum Car-
lum... .  I znów okrzy-

ki, „bo Karol dla Włochów był 
tylko jeden – kardynał Confa-
lonieri”, wyjaśnia biskup I. Jeż. 
– Sanctae Romanum Ecclesiae... 
– ciągnął dalej kardynał Felici, 
i wreszcie padły słowa: Cardi-
nalem Wojtyla. Nogi się zatrzę-
sły pode mną” – wspomina bi-
skup. „Zaskoczenie było kom-
pletne! Ludzie spoglądali na 
siebie. Tłumy klaskały, okrzy-
kom nie było końca”. Stojąca 
obok Włoszka krzyknęła: „To 
chyba nie Murzyn?”, za chwilę 
jednak wołała już „Polacco!  Po-
lacco!”. Kiedy Papież się wresz-
cie ukazał „Włoszka znowu nie 
wytrzymała” i krzyknęła: „Parle 
italiano! Parle italiano!”. „Ludzie 

Jan Paweł II 
i biskup 
Ignacy Jeż

tekst 
TADEUSZ ROGOWSKI

Jan Paweł II i biskup Ignacy Jeż

Dzieje niezwykłej przyjaźni
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długo jeszcze wiwatowali” – 
pisze biskup. „Polacy nie ukry-
wali swej ogromnej radości. 
Wszyscy byli pełni podziwu dla 
grona kardynalskiego, że zdo-
było się na taką odwagę, by po 
tylu wiekach wybrać nie-Wło-
cha na głowę Kościoła”.

Kolacja z Papieżem

Nie był to jednak dla bisku-
pa I. Jeża koniec emocji zwią-
zanych z wyborem Jana Pawła 
II. „Gdy w środę wróciliśmy po 
przechadzce przedpoł udnio-
wej do Kolegium, mówią mi, 
że jestem zaproszony przez 
Ojca Świętego na kolację do 
Watykanu” – pisze biskup. „Ta-
kie żarty możecie sobie stroić 
z kim innym, ale nie ze mną” – 
odpowiada w pierwszej chwili. 
„Okazało się, że tylko dwóch 
biskupów polskich było wtedy 

w Rzymie: ks. biskup Wesoły i 
ja, i obydwaj zostaliśmy zapro-
szeni na tę kolację. Gdy wszedł 
Ojciec Święty, nas »zamurowa-
ło«. Nie odezwaliśmy się ani 
jednym słowem. Dopiero gdy 
Ojciec Święty nas upomniał: – 
No i co tak nic nie mówicie? – 
ośmieliłem się wyjaśnić: – Bo 
też Ojcze Święty, wszystko wi-
dać, ta biała piuska, biała su-
tanna, to mówi wszystko. Ale 
szybko zorientowaliśmy się, 
że przecież Ojciec Święty nic 
nie wie, co się działo na Pla-
cu Świętego Piotra i zaczęli-
śmy mu w szczegółach opisy-
wać nastrój, jaki tam panował. 
Gdy wspomniałem o stojącej 
obok mnie Włoszce i jej okrzy-
kach – uśmiał się Ojciec Święty 
serdecznie, tak jak i wtedy, gdy 
słuchał innych szczegółów”.

Ja też was  
kiedyś odwiedzę
1 sierpnia 1989 roku, po 

ukończeniu 75 lat życia, biskup 
Ignacy Jeż złożył rezygnację z 
obowiązków ordynariusza. Ale 
dymisja została przyjęta dopie-
ro w 1 lutego 1992 roku, już po 
wizycie Papieża w Koszalinie – 
wizycie, która stała się ukoro-
nowaniem jego dwudziestolet-
niego pasterzowania w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej. Dzi-
siaj nie są jeszcze dokładnie 
znane szczegóły historyczne, 
które doprowadziły do tej wi-
zyty. W lutym 1985 roku, pod-
czas audiencji generalnej dla 
pielgrzymów z Koszalina i prze-
mówieniu biskupa Jeża, Jan Pa-
weł II miał powiedzieć: „Ja też 
was kiedyś odwiedzę”. Według 
innej relacji, pochodzącej z ro-
ku 1988, Papież na wypowie-
dziane przez koszalinian sło-
wa zaproszenia, odpowiedział: 
„Jak Bóg da, jak Bóg pozwo-
li”. Więcej szczegółów można 
jednak znaleźć we wspomnie-

niach biskupa I. Jeża. Wynika 
z nich, że wszystko zaczęło się 
od rozmowy z Prymasem Jó-
zefem Glempem. Na wypowie-
dziane wówczas życzenie, by 
Papież mógł przyjechać do die-
cezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
„Prymas wzruszył ramionami 
i powiedział: – No to zapro-
ście Ojca Świętego”. Wkrótce 
do Watykanu pojechała delega-
cja kapituły koszalińskiej. „Oj-
ciec Święty był zainteresowa-
ny faktami historycznymi. Ko-
łobrzeg to był dla niego sym-
bol wyraźny” – wspomina bi-
skup. W listopadzie 1990 roku 
podano wreszcie termin przy-
jazdu Papieża: czerwiec 1991 
roku. Diecezja miała tylko pół 
roku na przygotowanie wizyty. 
Dość szybko zrezygnowano z 
planów odwiedzin Kołobrzegu. 
„Nie damy rady zabezpieczyć 
dwóch miast” – brzmiała odpo-
wiedź władz cywilnych. W pro-
gramie papieskiej wizyty pozo-
stał już tylko Koszalin. 

Dlaczego  
odwróceni?
W drodze z lotniska do Ko-

szalina Papież sycił wzrok kraj- 
obrazem. „ Jakie piękne ma-
cie tu lasy” – powiedział do bi-
skupa Jeża. Coś jednak jeszcze 
zwróciło jego uwagę: „Dlacze-
go ci wszyscy ludzie stoją do 
mnie odwróceni tyłem i wpa-
trują się w las?” – pytał z led-
wie skrywanym uśmiechem. W 
ciągu całej wizyty w Koszali-
nie okazywał uznanie i sympa-
tię biskupowi koszalińsko-ko-
łobrzeskiemu. „Nieraz wespół 
z waszym biskupem patrzycie 
w stronę Góry Chełmskiej” – 
mówił podczas Mszy św. od-
prawianej przy kościele Ducha 
Świętego. „Wasz biskup Ignacy 
jest od r. 1972 zaledwie dru-
gim z kolei po Reinbernie bi-
skupem w Kołobrzegu” – do-

dał po chwili. Wieczorem w ka-
tedrze Papież prowadził mod-
litwę różańcową transmitowa-
ną na cały świat przez Radio 
Watykańskie. Po jej zakończe-
niu, ku zaskoczeniu wszyst-
kich, przeszedł do osobistych 
wspomnień: „Pamiętam, jak w 
pierwszych miesiącach po ka-
nonicznym erygowaniu diece-
zji koszalińsko-kołobrzeskiej 
dane mi było tutaj wraz z wa-
szym biskupem sprawować 
Mszę św. przy tym ołtarzu”. 
Miał świadomość wysiłku połą-
czonego z budowaniem nowej 
diecezji: „Dzisiaj myślę o la-
tach, które minęły, a które nie 
były tylko mijaniem, ale także 
były tworzeniem, tworzeniem 
od samych zrębów Kościoła 
diecezjalnego”. Biskup Jeż za-
uważył, że podczas całej mod-
litwy Papież wciąż wpatrywał 
się w witraże przedstawiające 
Lutra i Melanchtona.

Biblioteka serca

Po raz ostatni spotkali się 
23 stycznia 2005 roku w Wa-
tykanie, dwa miesiące przed 
śmiercią Papieża. Dzisiaj „naj-
bardziej zapracowany biskup 
emeryt” nadal jeździ po Pol-
sce, opowiadając o swoim 
Przyjacielu. W połowie marca 
prowadził rekolekcje dla kle-
ryków seminarium duchow-
nego w Lublinie. „Ksiądz Bi-
skup Ignacy Jeż opowiadał 
również o swojej długoletniej 
przyjaźni z Księdzem Kardy-
nałem Karolem Wojtyłą i póź-
niej z Janem Pawłem II” – za-
pisano w seminaryjnej kroni-
ce. W książce z sentencjami 
znaleźć można taką myśl ano-
nima: „Zawsze myślałem, że 
przyjaźń jest biblioteką serca. 
Poważny przyjaciel jest jak 
książka filozoficzna, wesoły 
przyjaciel jest jak książka peł-
na humoru”.  

Jan Paweł II i biskup Ignacy Jeż

Dzieje niezwykłej przyjaźni
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Rodziny pomorskie

Recepta na szczęście małżeńskie
27 listopada 1935 roku w kościele 
parafialnym w Czarnkowie 
Helena i Antoni Majewscy zawarli 
sakramentalne małżeństwo, 
wiążąc swoje losy na dobre 
i złe lata. A życie nie szczędziło im 
zarówno tych pierwszych, 
jak i tych drugich.

Antoni był przed wojną or-
dynansem u majora w Gnieź-
nie. Helena pomagała prowa-
dzić dom rodzinie urzędnika. 
Pewnego dnia zobaczyli się na 
ulicy i... natychmiast zakocha-
li się w sobie. Miłość od pierw-
szego wejrzenia: on, 23-letni, 
bardzo przystojny, niczym ak-
tor filmowy; ona rok młodsza, 
piękna, szczupła, wysoka. Po 
kilkumiesięcznej znajomości 
stanęli na ślubnym kobiercu. 

Pół setki krzeseł

Gdy pani Helena stała się 
szczęśliwą matką pierwszego 
dziecka, zajęła się prowadze-
niem domu. Później Majew-
scy stali się rodzicami sześcior-
ga dzieci. 

Dziś – na początku roku 
2006 – po 70 latach wspólnego 
życia, wciąż pełna energii 93-
letnia Helena Majewska wspo-
mina: – Najstarszy syn miałby 
teraz siedemdziesiąt lat, ale 
od dwóch lat już nie żyje. Po-
zostałe dzieci cieszą się zdro-
wiem, chociaż ten syn, z któ-
rym mieszkamy pod jednym 
dachem, dość często choruje.

Ale od czego jest liczna ro-
dzina – Majewscy mają dzisiaj 
dziesięcioro wnuków, piętnaś-
cioro prawnuków oraz pięciu 
praprawnuków. Kiedy spotyka-
ją się przy świątecznym stole, 
trzeba dostawić do niego pra-
wie pół setki krzeseł. W takiej 
rodzinie nikt nie czuje się sa-
motny.

Podziwiał go 
sam Piłsudski
Do wybuchu wojny Antoni 

Majewski zawodowo był zwią-

zany z wojskiem. Był 
znakomitym strzelcem. 
Z niemałym wzrusze-
niem przypomina so-
bie tamte czasy: 

– Moją jednostkę 
wojskową wizytował sam Na-
czelnik Państwa Józef Piłsud-
ski. Odbywały się też strze-
lania z odległości 200 me-
trów. Otrzymałem pięć naboi, 
wszystkie trafiły w dziesiąt-
kę. W nagrodę Marszałek po-
klepał mnie po ramieniu, po-
darował paczkę papierosów 
oraz kazał udzielić mi sie-
dem dni urlopu. A gdy w ma-
ju 1935 roku nadeszła wiado-
mość o jego śmierci – dodaje 
Majewski – ludzie płakali na 
ulicach, tak jak w ubiegłym 
roku opłakiwaliśmy odejście 
Ojca Świętego Jana  Pawła II.

Podczas wojny Majewskiego 
wywieziono do niemieckiego 
obozu pod Berlinem. Jedli chleb 
maczany w wodzie z musztar-
dą. Wielu przymusowych ro-
botników tego nie przeżyło. 
On przetrwał 58 miesięcy. Na 
szczęście w porę nadeszło wy-
zwolenie przez Amerykanów. 

Pani Majewska wychowy-
wała wtedy samotnie czwo-
ro dzieci. Tuż po zakończeniu 
wojny jako jedni z pierwszych 
przyjechali na Ziemie Odzy-
skane.

Recepta  
na szczęście

Antoni został zatrud-
niony na kolei. Po pra-
cy zajmował się działką 

warzywną, czytał książki, pasjo-
nowało go wędkarstwo. 

– Na mnie spoczywało pro-
wadzenie domu i wychowywanie 
czterech synów i dwóch córek 
– opowiada pani Helena. – Mój 
ukochany mąż Antoś troszczył 
się o pieniądze na utrzymanie na-
szej rodziny. Mamy poczucie nie-
zwykłego szczęścia, że Bóg nam 
dał dobre życie, pomimo przy-
musowej wojennej rozłąki. 

Recepta na długie pożycie 
małżeńskie? Majewscy chęt-
nie dzielą się swoim doświad-
czeniem: – Najgorzej jest tam, 
gdzie małżonkowie i rodzice 
unikają harmonii i piękna og-
niska domowego. Razem jest 
zawsze łatwiej pokonywać 
największe przeszkody w ży-
ciu. Małżeństwo powinno być 
wzmocnione modlitwą i sakra-
mentami. Aby miłość małżeń-
ska i rodzinna rozwijała się, mu-
si być pielęgnowana jak kwia-
ty w naszym pokoju. W tej tro-
sce o szczęście małżeńskie nie-
zbędne jest wzajemne zrozu-
mienie i kompromis na rzecz 
kochanej osoby. 

TERESA NOWAK

Helena i Antoni 
Majewscy 
przeżyli ze sobą 
70 lat

ROZWIJAĆ MIŁOŚĆ
Przez sakrament małżeństwa 
Chrystus umacnia miłość męż-
czyzny i kobiety, aby nie zani-
kła, lecz ciągle się rozwijała. To 
umocnienie jest szczególną ła-
ską sakramentalną. Zbawiciel 
jednak szanuje wolność czło-
wieka i nie chce być natręt-
ny ze swoimi darami. Gotów 
jest udzielać swej łaski małżon-
kom przez całe życie, o ile tyl-
ko jej pragną i z nią współpra-
cują. Łaski sakramentu mał-
żeństwa otrzymuje się jakby w 
zarodku, a przez szczery wy-
siłek, aby kierować się w ży-
ciu miłością, można je rozwi-
jać. Nieocenioną pomocą w sta-
łym pogłębianiu jedności mał-
żeńskiej jest Komunia św. i sa-
krament pojednania, a także 
ciągła rozmowa z Chrystusem, 
który zawsze jest gotów przyjść 
małżonkom z pomocą.

ks. Michał Kaszowski  
„Teologia w pytaniach  

i odpowiedziach”
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Rocznica śmierci Jana Pawła II

Jedno takie zdjęcie
W niedzielę 2 kwietnia mija 
rok od śmierci Ojca Świętego. 
Pani Alicja z Piły osobiście 
uczestniczyła w pogrzebie Papieża.

Cały świat pogrążył się w 
żałobie i modlitwie. Wcześniej 
przez kilka dni, kiedy Papież był 
w klinice Gemelli, modliły się 
za niego miliony ludzi na całym 
świecie. Po ogłoszeniu wiado-
mości o śmierci wszystkich po-
łączyła modlitwa, żal i smutek. 
Ale śmierć to także tajemnica. Ta 
śmierć połączyła przecież katoli-
ków, protestantów, a nawet atei-
stów. Na uroczystości pogrzebo-
we do Watykanu ruszyły milio-
ny pielgrzymów z całego świa-
ta. Najliczniejszą grupę stanowi-
li oczywiście Polacy. W parafiach 
spontanicznie zaczęto organizo-
wać wyjazdy. Władze Wieczne-
go Miasta w obawie przed przy-
jazdem kilkunastu milionów piel-
grzymów informowały, że Rzym 
jest zamknięty i żadne grupy nie 
będą już wpuszczane. 

Dotrzeć do Rzymu

Pani Alicja spotkała się z Oj-
cem Świętym dwukrotnie – w 
1991 roku w Częstochowie i w 
1999 w Bydgoszczy. Marzyła o ko-
lejnym spotkaniu. Gdy dowiedzia-
ła się o śmierci Jana Pawła II, prze-
płakała całą noc. Postanowiła, że 
spotka się z Ojcem Świętym na-
wet teraz – po śmierci. Do Rzymu 
pojechała z grupą wiernych z pa-
rafii św. Antoniego w Pile. 

– Gdy wjeżdżaliśmy do Włoch, 
w radiu usłyszeliśmy wiadomość, 
że Rzym jest już zamknięty. Nie 
dowierzaliśmy. Wszystkim chcia-
ło się płakać. Dzwoniliśmy też do 
Polski, aby potwierdzić tę infor-
mację. Okazała się prawdziwa – 
wspomina pani Alicja. 

Na szczęście mieli dobrego 
przewodnika, ojca Józefa Mizerę. 
Tylko dzięki niemu udało się im 
dotrzeć do Rzymu. Kiedy jecha-
li metrem, ktoś powiedział, gdzie 
wpuszczają Polaków. Ojciec Józef 
przeprowadził grupę przez Via 
Concillazione. Gdy dotarli na Plac 
Świętego Piotra, jeszcze nie wie-

dzieli, czy będzie im dane po raz 
ostatni zobaczyć Papieża. 

Pozostanie w pamięci 
i sercu
W pewnym momencie ko-

lejka, która ustawiła się na Pla-
cu Świętego Piotra, zatrzyma-
ła się. 

– Wówczas pomyślałam, że 
nie będzie mi dane spotkać się 
z Ojcem Świętym. Bałam się, 
chciało mi się płakać – opo-
wiada pani Alicja. – Tak daleko 
doszłam, stoję tuż przed wej-
ściem, a jednak nie będę mo-
gła wejść i pokłonić się Papie-
żowi – myślała. Jednak po go-
dzinie bramy otworzono i pani 
Alicja wraz pozostałymi człon-
kami grupy weszła do bazyli-
ki. Wydawała mi się ogromna, 
przytłaczała wręcz swoją wiel-
kością. – W końcu wspinając się 
na palcach, zobaczyłam z dale-
ka Papieża leżącego na katafal-
ku. Już wtedy zaczęłam z nim 
w myślach rozmawiać. Gdy po-
deszliśmy bliżej, postanowiłam 
zrobić zdjęcie. Trochę się ba-
łam, ale straż papieska była bar-
dzo tolerancyjna. Ważniejsze 
jednak było dla mnie ostatnie 
spotkanie, w pewnym sensie 
osobista audiencja u ukochane-

go Ojca Świętego. Łzy 
same cisnęły mi się do 
oczu. Miałam szczęś-
cie, że mogłam bar-
dzo blisko niego przy-
klęknąć i pomodlić się 
dłuższą chwilę. Chcia-
łam w czasie modlitwy 
powiedzieć Ojcu Świę-
temu o kilku sprawach, 
podziękować mu i zło-
żyć hołd. Cieszę się, że 
to mi się udało. Spełni-
ło się moje marzenie, 
po raz trzeci spotkałam 
się z Janem Pawłem II. 
Bardzo często myślami 
wracam do tego spot-
kania. Ono na zawsze 
pozostanie już w mojej pamię-
ci i sercu. 

Za żadne skarby świata

Na katafalku leżał Ojciec 
Święty. „Łzy same napływały 
do oczu” – wspomina pani Ali-
cja. Przez chwilę mogli pomod-
lić się, ale później trzeba by-
ło wychodzić. Rzesze pielgrzy-
mów, także z diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej, przyszły też 
na piątkową Mszę św. pogrze-
bową. Plac Świętego Piotra pę-
kał w szwach. Na uroczystość 
przybyły głowy państw z całego 

świata. Gdy pojawiła się 
trumna z ciałem Ojca 
Świętego, plac zamarł. 
Uroczystość pogrzebo-
wą prowadził później-
szy następca Jana Pa-
wła II – kardynał Joseph  
Ratzinger. Pani Alicja 
zapamiętała, jak w pew-
nym momencie rzuco-
na czyjąś ręką wiązanka 
kwiatów poszybowała 
nad głowami wiernych 
wprost pod okno Jana 
Pawła II. 

– To był namacalny 
znak duchowej obec-
ności Ojca Świętego. 
Podobnie zresztą, jak 

przewracające się kartki Ewan-
geliarza. Gdy Msza pogrzebo-
wa dobiegała końca, Ewange-
liarz zamknął się – to też był 
znak, że był on obecny w tym 
miejscu – wspomina.

A zdjęcie? 

Pani Alicja zamyśla się. – 
To zdjęcie jest dla mnie naj-
cenniejsze. Nigdy w życiu, za 
żadne pieniądze i żadne skar-
by tego świata, nie oddam go 
nikomu.

Oprac.
KRZYSZTOF DĘGA

Przed rokiem 
fotografię 
Ojca Świętego 
na katafalku 
zamieszczały 
gazety 
na całym świecie. 
Jednak ta jest 
szczególna 
– została 
wykonana przez 
panią Alicję 
z Piły i do końca 
życia będzie 
dla niej 
najbardziej 
wzruszającą 
pamiątką



Strączno to pięknie 
położona miejscowość, 
idealne miejsce  
do wypoczynku.  
W pobliżu wsi znajduje się 
wiele ciekawych miejsc  
i osobliwości przyrody. 

Tutejszy proboszcz 
ks. Adam Mizerski nie 
zawsze jednak ma czas 
na wypoczynek. Utrzy-
manie w należytym sta-
nie kilku kościołów wy-
maga nie lada wysiłku i 
umiejętności.  

Na początek 
– remonty
Historia parafii w 

Strącznie sięga aż 1738 r. 
Wtedy to jej siedziba by-
ła w Nakielnie – siedzibie 
Wedlów-Tuczyńskich z po-
bliskiego Tuczna. Parafia li-
czy około 1600 wiernych. 
Ksiądz Adam Mizerski jest 
najdłużej pracującym w 
parafii proboszczem. Gdy 
przyjechał do Strączna, 
zaczął od remontowania 
kościołów. Najpierw re-
montu wymagał neogoty-
cki kościół w Nakielnie. 
Proboszcz otrzymał z ku-
rii biskupiej 7000 zł na re-
mont dachu. Kościół zo-
stał także odmalowany i 
otrzymał nową instalację 
elektryczną. 

Kościółek 
uratowany
To jednak nie koniec 

remontów. W kościele pw. 
św. Wawrzyńca w Nakiel-
nie wymieniono także ok-
na, przebudowano prezbi-
terium, założono nagłoś-
nienie i zakupiono żyran-

dole. W kościele pw. św. 
Jana Nepomucena w Ru-
twicy zrobiono i pomalo-
wano dach oraz zamonto-
wano ławki. Ambona zo-
stała przeniesiona i posta-
wiona przy ołtarzu. Dzięki 
pomocy dzieci pierwszo-
komunijnych otynkowa-
no i pomalowano tamtej-
szy kościół. Same remon-
ty nie są jeszcze najwięk-
szym problemem. Gorzej, 
gdy cały kościół jest zagro-
żony zniszczeniem. Tak 
było w ubiegłym roku w 
Prusinowie. Woda zaczęła 
podchodzić pod mury, za-
uważono pęknięcia. Pro-
boszcz nie czekał i zabrał 
się za ratowanie kościółka. 
Nawieziono nową ziemię, 
podniesiono teren. Koś-
ciół został uratowany. 

Dobrzy ludzie 
pomagają
Dużą pomoc w remon-

cie kościoła w Prusinowie 
proboszcz uzyskał od pa-
na Engelharda Klema z 
Niemiec. Mężczyzna, któ-
rego przodkowie miesz-
kali na tym terenie, wy-
łożył na remont i ratowa-
nie świątyni prawie 5000 
euro. Parafianie dołożyli 
około 8000 zł, a kwotę 
3000 zł przyznała kuria bi-
skupia. Proboszcz wymie-
nił dach w zakrystii, gdyż 
trzy lata temu załamał się 
wskutek opadów śniegu. 
Przy kościele postawiono 
także Krzyż Misyjny. Co 
roku przy kościele odna-
wiany jest parkan. 

Problemy 
duszpasterskie
Przy każdym z koś-

ciołów istnieje Żywa Ró-

ża Różańcowa. W parafii 
jest także około 30 mini-
strantów. 26 lipca w para-
fii odbywa się odpust. Pro- 
blemem parafii, jak w ca-
łej Polsce, jest życie wielu 
młodych ludzi bez ślubu. 
Niektórzy mieszkają ze so-
bą od wielu lat, mają dzie-
ci, a nawet wtedy nie bar-
dzo chcą wstąpić w sa-
kramentalny związek mał-
żeński. Ksiądz Adam cie-
szy się, że w ubiegłym ro-
ku, dzięki jego namowom, 
udało się nakłonić jedną z 
takich par na ślub kościel-
ny. Być może już niedłu-
go kolejna stanie także na 
ślubnym kobiercu. Waż-
nym wydarzeniem w życiu 
parafii jest bierzmowanie. 
Już teraz proboszcz para-
fii zaprasza na uroczysto-
ści, jakie odbędą się w tym 
roku 19 maja. Do Strączna 
przyjedzie wtedy biskup 
Paweł Cieślik. 

KRZYSZTOF DĘGA

 

KS. ADAM 
MIZERSKI

Wyświęcony 17.05.1964 r. 
w Częstochowie. Pracował 
w parafiach: Bożykowa, 
Wola Krzysztopolska, 
Mieżyn, Wieluń, Lębork, 
Barwice, Parsęk, Nakielno 
i od 6 sierpnia 1985 roku  
w Strącznie.

PANORAMA PARAFII 
Parafia Świętej Anny w Strącznie

Parafia wśród jezior i lasów

ZDANIEM PROBOSZCZA
Problemem w parafii jest fakt, że wiele osób 

wyjeżdża do pracy na Zachód. Odbija się to nieko-
rzystnie na frekwencji podczas Mszy św., ale tak-
że na intencjach mszalnych. Obserwuję także, że w 
ostatnim czasie jest coraz więcej pogrzebów, a co-
raz mniej chrztów. Widać, że miejscowa ludność po 
prostu wymiera. Problemem jest też alkoholizm. 
Pojawiły się również narkotyki, a to wszystko wią-
że się z kradzieżami i włamaniami. Policja w więk-
szości przypadków jest bezradna. Zdarzały się tak-
że włamania na plebanię, dlatego jakiś czas temu 
zamontowałem w oknach kraty. W ostatnim cza-
sie zauważyłem też, że coraz mniej dzieci chodzi 
do kościoła na niedzielną Mszę św. O ile jeszcze 
dzieci pierwszokomunijne i młodzież, która przy-
stępuje do sakramentu bierzmowania, są obecni w 
kościele, to udział w życiu religijnym pozostałych 
osób  pozostawia wiele do życzenia. W naszej para-
fii czynnie na niedzielną Mszę uczęszcza około 20 
proc. wiernych. Generalnie jednak nasza młodzież 
nie jest zła, wręcz przeciwnie, mogę ją pochwalić.

Zapraszamy na Msze św.
  Strączno: niedziela – 11.00; poniedziałki, środy, sobo-

ty – 8.00; wtorki, czwartki i piątki – 17.00.
 Nakielno: niedziela – 8.00
 Rutwica: niedziela – 9.30
 Prusinowo: niedziela – 13.00

Adres redakcji:
ul. Stoczniowców 11–13, 75-256 Koszalin
tel. 094 341 03 14
Redagują: ks. Dariusz Jaślarz – dyrektor oddziału,
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Neogotycki kościół 
parafialny w Strącznie
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